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 תמצית
 

והיא מתקשה להעניק לה5 ,  ראויותמערכת החינו: בישראל מתקשה להנחיל לתלמידי5 נורמות התנהגות
בזמ0 שרמת ההישגי5 של ילדי ישראל היא הנמוכה בעול5 . תחומי5 בסיסיי5 חיוניי5ביכולות גבוהות 

ח זה מתמקד בתפקודה של מערכת החינו: "וד. פערי החינו: בקרבה ה5 הגבוהי5 ביותר במערב, המתועש
 .ת מבניומציע רפורמה, המשקובהשלכות של רמת החינו: ופערי החינו: על החברה ועל 

 
הקטנה ניכרת ,  מתמקדת בצעדי5 שמטרת5 שיפור משמעותי בהישגי5 בתחומי הליבהתמבניה רפורמהה

 הכולל שינוי בזכויותיו –שינוי מהותי במעמד המורה , הנחלת ליבת חינו: מחייבת, בפערי5 בהישגי5
, מאוד מורותחיות והבעיות ה.  והגדרה מחודשת של סמכויות בתו: מערכת החינו:–ובחובותיו 

דגש הכ0 ול, לא נית0 עוד לעסוק בטיפול סימפטומטי, חריפות מאוד ל החברה ועל המשק עה0ישלכותוה
. לל ההיבטי5 והבעיות במערכת החינו:כסוק בע איננו מתיימר לח"הדו.  ומערכתישינוי מבניו על נכא0 ה

מלצות לגבי סוגיות אלה תתקבלנה שא5 הה ואנו סבורי5, הוא מתמקד במספר סוגיות מרכזיות
 .ח"לו בדופלטובה ג5 על מרבית הסוגיות שלא טו שפענה0 תממילא ה, ותיושמנה

 
 ח"י הדוריקע

 סוגיות ובעיות מרכזיות הקשורות למערכת החינו, בישראל: לק ראשו4ח
 ערכיהההיבט : רק ראשו4פ

מדובר בנורמות התנהגות . ינו: לערכי5חל עפחות ופחות דגש  מהשמערכת החינו:  מהל: השני5ב
וסר חב ודר כבוד לזולתיעהתוצאה באה לידי ביטוי בה. בסיסיות המקובלות בכל חברה נאורה

 ובחינו: לוקה בתחומי5 כמו –ת זיבאלימות מילולית וא> פי בטאי5תי5 מת שלע–סובלנות וסבלנות 
 על אושיות ודת מאשלכות חמורוהש יוגיות אלה סל. לאזרחות טובה ולמורשת, חינו: לדמוקרטיה

 בפני התלמידי5 בצורה מסודרת וברורה את ל5יש להגדיר תוכנית ליבה מחייבת שתג,  לכ0.החברה
 . אליה5פתאוהערכי5 שהחברה הישראלית ש

דדי5 ברורי5 להצלחה כמו מי0 לה5 או ,ינ5 כמותיי5אחינו: לערכי5 כולל היבטי5 שהיוו0 שנושא כ
י מחשוב להדגיש כי ,  יישאר תלוי ועומד ברמה התיאורטית בלבדינו: לערכי5 לאחשנושא ה דיכו, ציו0

 ע5 כל המשתמע מכ: לגבי –חנ: הכיתה מבאחריות לריכוז נושא הקניית ערכי5 הוא  שנושא
 .אחריותו וסמכותו, הכישורי5 הנדרשי5 מהמחנ:

 חברתי5ההיבט הכלכלי: רק שניפ
, אבטלה, צמיחה נמוכה(עייתיות ביותר בות תידינת ישראל ניצבת מול מספר מגמות כלכליות וחברמ

אלא בעשורי5 , שהחמרת0 אינה נמדדת בשני5 בודדות, )שוויו0 ושסעי5 חברתיי5 חמורי75אי, עוני
למערכת . מדובר במגמות ארוכות טווח המסכנות את עצ5 קיומה של מדינת ישראל. שלמי5 ברציפות

, במדינה ותה של התשתית האנושיתהחינו: היה וישנו תפקיד מרכזי מאוד בקביעת אופייה ואיכ
תוכנית הליבה צריכה ,  לכ0.בעתיד0 ומכא0 השפעתה הרבה על המגמות הנוכחיות ועל הסיכוי לשנות

 .שהנו ברמה גבוהה בהרבה מזו הנלמדת היו5, חינוכיי5 בתחומי היסוד" ארגז כלי5"לכלול 
 בעיות מבניות במערכת החינו,: רק שלישיפ

 ,לאומיי075כפי שהיא מתבטאת במבחני5 ארציי5 ובי, די5 בתחומי יסודמת הידע שמשיגי5 התלמיר
ריבוי הזרמי5 במערכת החינו: .  יחס למדינות אחרות וה0 ביחס להישגי העברב0 ה ודה ירודה מאנה

ור מרכזי של הבעיה אינו בהיק> ההוצאה קמ. בוודאי אינו מסייע בהקטנת פערי החינו: הגדולי5
שתיי5 .  אלא בשימוש שנעשה בכספי5 אלה– מעלה מזהלבלת במערב וא> ברמה המקונו  שה–לחינו: 

לעמוד רק חלק קט0  תושבה0 יכול, מהתוצאות הנובעות מכ: ה0 הוצאות פרטיות גבוהות לחינו:
 .רותי חינו: ממלכתיי5יוכ0 שימוש נרחב בקבלני משנה לצור: מת0 ש, מהמשפחות בישראל

 
 חינו,הצעה לשינוי מבני במערכת ה: לק שניח
 רקע: רק רביעיפ

מבנה ארגוני ,  תחלופה רבה בהנהגת המשרד5תורמי5 העיקריי5 למצב החינו: הבעייתי היו5 הה
כי ורל הצרכי5 ותכני5 לימודיי5 שאינ5 משקפי5 את צערמת מורי5 שאיננה עונה , אנכרוניסטי ולקוי
: רדהל: הבמ" זולגי5"שאבי5 מ: שלכגורמי5 המרכזיי5 האלה ה5 . בישראל החברה והמשק

ערכתי המוצג כא0 מציע כיצד נית0 המ ומבניהשינוי ה.  התלמיד–מתקציב המדינה אל היעד המרכזי 
 .לוללהביא לשיפור בכל אחת מ0 הסוגיות ה

 ידמשל התל" ארגז הכלי/: "רק חמישיפ
יש לה0 הרבה מ0 המשות> ה0 , יי5 של אוכלוסיות שונות במדינת ישראל החו0 הרב באורחיוצד הגל

 5יבמדינה וכעובד 5יתפקד כאזרחלדי כתלמידי5  ל5יחו5 הערכי וה0 בידע ובמיומנויות הדרושבת
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יד חצור: בליבת לימודי5 אחידה שתספק ארגז כלי5 בסיסי א ש שימכא0. במשק מודרני ופתוח
 .ובי5 והשכונות במדינת ישראלישבכל מערכות החינו: ובכל הי, המכיל את הכלי5 הנדרשי5 לכ:

 המוצע במערכת החינו,שינוי בנה המ: רק שישיפ
משאבי5 המגיעי5 הל שמות כת האיכות והא היא לשדרג באופ0 משמעותי את מבניהשינוי טרת המ

שבראשה עומד התלמיד , "פירמידה"מוצעת . ורת שלה5 בדרכ5 אליוסלתלמיד ולייעל את מנגנו0 התמ
, ח"חות בהצגת הדברי5 בדומטעמי5 של נו(ל המערכות הארגוניות התומכות בו כצויות מחתיו תו

 ).סדר הצגת הסעיפי5 כא0 אינו תוא5 לחלוטי0 את הסדר ההירארכי של הפירמידה
 תלמידה. א

שיפור ניכר ברמת ההישגי5 והקטנה משמעותית בפערי ההישגי5 ה5 הצעד הראשו0 של הקנית 
ול עמי5  מ– בתחרות כלכלית והתמודדות בטחונית –שוויו0 הזדמנויות בתו: המדינה וחיזוקה 

בניתה של מערכת חינו: השואפת להישגיות ולהקטנת פערי5 היא חלק מרכזי מהאחריות .  אחרי5
היא . חינו, חינ/ בפועלובת מדינת ישראל להעניק לילדיה  ח.הממלכתית של מדינה לאזרחיה

. ב"אזור מגוריו החל מ0 הג0 ועד לסיו5 כיתה יבמצוי  ה ספרתחייבת לאפשר לכל ילד להתקבל לבי
. ניות לימודי5 טובות יותר בתחומי היסודוכתובות יותר רעות לימוד שהתלמיד צרי: לקבל 

ניות לימודי5 טובות וכשיעשו שימוש בת, מורי5 טובי5 יותר ידי7להשיפור באיכות החינו: יושג ע
 .יותר

 מורהה. ב
סמכותו מעמדו הנמו: של המורה פוגע ב. מעמד המורה בישראל כיו5 הנו נמו: מהראוי ומהנדרש

 .וה0 מצד החברה) ח"שבו עוסק הדו(הטיפול בנושא זה צרי: לבוא ה0 מצד המנגנו0 . ובתפקודו
אר ראשו0 ו הכשרה מקצועית של מורה בישראל תחייב מסלול קבלת ת:כשרת המורהה )1

יש להקטי0 במידה ניכרת את . באוניברסיטה או במכללה כללית וכ0 ותעודת הוראה) לפחות(
ייעוד5 .  המכללות להכשרת מורי5 ולהשאיר רק את הטובי5 מביניה5מספר הסמינרי5 ואת

החדש והבלעדי של הסמינרי5 והמכללות להכשרת מורי5 יהיה במת0 הסמכה לקבלת תעודת 
וכ0 במת0 הכשרה בתחומי5 ) אשר נית0 יהיה להמשי: לקבל ג5 באוניברסיטאות(הוראה 

 ).חדכגו0 חינו: לגיל הר: וחינו: מיו(מוגבלי5 ומוגדרי5 
.  המוצעשינוישיתו> פעולה בי0 כל חלקי מערכת החינו: חיוני להצלחת ה: רגוני המורי/א )2

כי ה5 יהיו בי0 , יות עניי0 רב בכ: שהשינוי המוצע כא0 יקרו5 עור וגידי5הלמורי5 צרי: ל
 .על כל המשתמע מכ:, הנהני5 העיקריי5 מהמעבר לתנאי עבודה המקובלי5 בשאר חלקי המשק

עטות מא: ג5 שעות העבודה , שכר המורי5 החודשי היו5 נמו:: מורה ותגמולואופי העסקת ה )3
מה שפוגע בתדמית הציבורית של מורי5 רבי5 שמשקיעי5  –ביחס למגזרי5 אחרי5 במשק 

, ה נעוצה בשכר לשעהנ הבעיה אי.לעיתי5 א> על חשבו0 זמנ5 הפרטי, הרבה מזמנ5 לחינו:
עבוד לרי: צל מורה במשרה מלאה כ.  הכוללי5אלא בתנאי התעסוקה, שאיננו נמו: במיוחד

יאפשר העסקת פחות מורי5  דברה. שעות ושבועות כפי שמקובל בסקטורי5 אחרי5 במשק
יש לאפשר גמישות רבה יותר בהעסקת מורי5 ובקביעת . והעלאת שכר5 של המורי5 המועסקי5

 .ר5 על מנת לאפשר מערכת תמרו= כספית הולמת עבור הישגיה5כש
 אומית לחינו,שות לר. ג

סמכות ההיה תה ול, פוליטית7ממלכתית וא, מקצועית היהתוק5 רשות לאומית לחינו: שת
מדובר . ואת תוכנית הליבה, של מערכת החינו:" אני מאמי0"ה, )credo(הקֵרדו  ע אתובלקהעליונה 

 .יותר ומספר מצומצ5 של עובדי מנהלה כלל  בעלי תפקיד20725תמנה שברשות 
 שרד החינו,מ. ד

נית לתוכֵרדו ו לקהתא5בשרד החינו: יהיה אחראי על קביעת המדיניות של מערכת החינו: מ
נית וכעל ביצוע ת יפקחוהמשרד יהיה אחראי על הבקרה . רשות הלאומיתהקבע תהליבה ש

  1בי5"וכ0 בעזרת תוצאות מיצ, ברורי5 ושקופי5,  בכפו> לסטנדרטי5 אחידי5–הלימודי5 
ומער: הפיקוח יצומצ5 במידה , אי לכ: יבוטלו המחוזות.  הנדרשתשגת הרמההד לע –ומבחני5 

 .מורי5 ובתי ספר בישראל,  המשרד ינהל מרכז מידע ונתוני5 על הישגי תלמידי5.ניכרת
ברמה הכי (בי5 "המיצ, משרד החינו: יפרס5 את תוצאות המבחני5, במטרה להגביר את השקיפות

עד הרמה ,  את התקציבי5 ואת ההוצאות בפועלוכ0) מפורטת שנית0 תו: שמירה על צנעת הפרט
 .בזמ0 אמת ולעיני כל באתר האינטרנט ובאמצעי5 אחרי5, הבית ספרית

                                                      
 .ב הוא ראשי תיבות של מדד יעילות וצמיחה בית ספרית" מיצ1
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 וועד מנהל של בית הספר. ה
ריי5 של הוועד יקתפקידיו הע. יוק5 וועד מנהל של בית הספר המשול לדירקטוריו0 של חברה

ולאשר גיוס  י הספרתותקציבי5 של בלאשר תוכניות עבודה ,  עבודת המנהללהמנהל ה5 לפקח ע
   הורי5, )40%(משרד החינו: : וועד המנהל יורכב מנציגי5 של ארבע קבוצותה.  ה5פיטוריוורי5 מ
 גו> ניטרלית הוואמור להיות ומשרד החינו: ). 15%(ורשות מקומית ) 15%(מורי5 , )30%(

יהיה לו המשקל הרב ביותר חשוב ש, האחראי על הפיקוח והבקרה על ביצוע המדיניות, ומקצועי
פוליטיי5 7המינויי5 של נציגי משרד החינו: חייבי5 להיות על פי בסיס מקצועי בלבד וא. בוועד

 לצירו> – א5 כי לא גדול –חשוב שיהיה רוב מובטח , בהינת0 הסמכויות של הוועד המנהל. לחלוטי0
יהיה אחד , ידי הוועד7עלשייבחר , יושב ראש הוועד. של נציגי משרד החינו: ומורי בית הספר

סעיפי5 רבי5 מתו: חוק החברות והעמותות נית0 להחיל על הוועדי5 המנהלי5 של . מנציגי ההורי5
 .ובעיקר את הסעיפי5 העוסקי5 בנאמנות הוועד המנהל למטרות בית הספר, בתי הספר

 נהל בית הספרמ. ו
ציב אשר יוגשו לאישור הוועד נהל בית הספר יכי0 את תוכניות העבודה ויתרג5 אות0 להצעות תקמ

גיוס , די5 ובתקציבעעמידה בי, חראי על ביצוע תוכנית העבודהאהיה יהוא . המנהל של בית הספר
מנהל בית הספר צרי: לעבור הכשרה מקצועית . )בכפו> להסכמי העבודה(ופיטוריה5  ורי5מ

 לתפקידו על ידי הוועד וא ייבחרה. יו0יס שיהיה מורה בעל נ– א: לא חובה –בתחו5 הניהול ורצוי 
 .פי רשימה של דרישות וכישורי75המנהל במכרז על

 קציבי/ת. ז
ל נוסחה כאו על  עות הוראה לילדשבמקו5 על  קציב בית הספר יהיה מבוסס על סכו5 כספי לילדת

מבלי לקחת בחשבו0  כלומר(די המדינה י7תקציב החינו: המוקצה על.  היו5תאחרת המקובל
יהיה בהיק> המאפשר מת0 ) ורמי5 נוספי5מגהורי5 או מה, ות המקומיתסכומי5 נוספי5 מהרש

7קבעו עלייות אשר ויכל הידע והמיומנ רכוש אתללו  שתאפשר לכל ילד ברמה חינו, חינ/ בפועל
אקונומי וכ0 7י מפתח סוציופ7נתנו תקציבי5 מיוחדי5 לתגבור עליי. ומית לחינו:אדי הרשות הלי

בלה מלאה של ליבת קקבלת תקציב מותנה ב . של בית הספרכתגמול עבור הצלחות ביצועיות
 .הלימודי/

 קומיתהמשות הר. ח
את תקציב החינו: , בתיאו5 ע5 משרד החינו: ובאישורו, רשות המקומית תקבל ממשרד האוצרה

היה תולו כקציב ר לתכלומ(במלואו " צבוע "ההתקציב יהי .של בתי הספר הנמצאי5 באזור הרשות
רשות תקצה  ה.די מנהלי בתי הספרי7?צא לפי תוכניות העבודה שהוכנו עליוא וה, )מטרה מוגדרת

להוצאות חינו: נוספות בתחו5 הרשות , פי מערכת תקנות7פי חקיקה או על7על, חלק מהכנסותיה
 .המקומית

 
 סיכו/
בעיית מערכת החינו: אינה . יסודי בישראל7 זה מתמקד בראייה כוללת של החינו: היסודי והעלח"דו
ת הלימוד הלוקות בחסר ואינה נובעת רק ואינה נובעת רק מתוכני, ובעת רק מטיב5 של המורי5נ

הכשל . רדרותתדאת הה= והאי היעדר גמישות בכל חלקי מערכת החינו: הגביר. מניהול כושל ובזבזני
 .כ: לא נית0 להמשי:. הנו מערכתי

 
גי5 של התלמידי5 בלימודי5 לא שיפור ניכר ברמת החינו: הבסיסי וברמת השוויוניות בהישל

ללא שיפור ניכר . תתקשה ישראל להתחרות בהצלחה במשק העולמי המתקד5 והפתוח, הבסיסיי5
לא נית0 יהיה לצפות לשינויי5 מהותיי5 בנורמות ההתנהגות המכרסמות באושיות , בחינו: לערכי5

תוצאה משינוי יכולי5 להתרחש רק כ" ארגז הכלי5"שיפורי5 כאלה ב. ה והשלטו0 בישראלרהחב
מהגברה ניכרת בשקיפות , מהנחלת ליבת חינו: איכותית ומחייבת, מהותי בהדגשי5 במערכת החינו:

כבות השמתקצוב דיפרנציאלי המופנה לחינו: ילדי , הציבורית בכל הקשור להוצאות ולהישגי5
 .לשות וכ0 מהתייעלותה של מערכת החינו:הח

 
ורק , חשוב קוד5 כל לדעת לא0 רוצי5 להגיע. ו: של ישראלח מציע שינויי5 מבניי5 במערכת החינ"הדו

נו מדגישי5 כי חשוב מאוד א.  ח זה מתווה את היעד"דו. אחר כ: להחליט אי: רצוי לעשות את המעבר
יישו5 חלקי שלו עלול להרע ע5 המערכת יותר מאשר להיטיב ; שהשינוי המוצע יתקבל כמקשה אחת

 .עמה
 
זרחי מדינת ישראל להכיר בצור: להקדיש מאמ= משות> להצלתה נו קוראי5 לממשלת ישראל ולאא

הוביל את מערכת וליש להעז . כת החינו: הממלכתית שאינה עומדת במשימתה הלאומיתרשל מע
לא , נו מבקשי5 להדגישא, עתיד זה. ואת החברה הישראלית לעתיד טוב יותר החינו: הישראלית

 .פשר זאתהרפורמה המבנית המוצעת כא0 תא. צמועמ רחשתי
 


